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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os valores arrecadados com a participação especial (PE) relativa à produção nacional 
de petróleo e gás natural dos meses de abril a junho de 2008, distribuídos pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em 11 de agosto de 2008, aos Municípios, Estados e União (Ministério 
de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente), conforme estabelecido no art. 50 da Lei nº 9.478, de 06 de 
agosto de 1997. 

O montante pago pelos concessionários no referido trimestre foi de R$ 3.296.424.814,74 (três bilhões, duzentos 
e noventa e seis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e quatro 
centavos), representando um aumento de 32,8% com relação ao valor arrecadado no trimestre anterior. 

Este panorama é explicado pelo significativo aumento no preço do Brent (25,3%) juntamente com um aumento 
de 3,2% na produção pagadora de PE, conforme visualização na tabela e no gráfico abaixo. 

 

            

   

 

 

 

 

 

                   

  
3ºT/07 4ºT/07 1ºT/08 2ºT/08 Variação % 

(últ. trim.) 

Dólar Médio de Compra (R$/US$) 1,92 1,78 1,74 1,66 -4,6% 

Preço Médio do Brent (US$/bbl) 74,87 88,69 96,90 121,38 25,3% 

Produção pagadora de PE (Mboed) 1.642 1.625 1.665 1.719 3,2% 

PE Total (R$ milhões) 1.989 2.167 2.481 3.296 32,8% 
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ARRECADAÇÃO DE PE POR CAMPO 

A Tabela 1 apresenta o valor arrecadado pelos 21 campos que pagaram participação especial neste trimestre, 
com destaque para os aumentos substanciais nas arrecadações dos campos de Barracuda, Carapeba, Leste 
do Urucu, Marlim, Namorado, Roncador e Espadarte. Registra-se também forte redução na arrecadação dos 
campos de Marimbá, Marlim Sul e Rio Urucu. 

Como mostra a Tabela 2, os 7 campos com maior arrecadação (Marlim, Roncador, Barracuda, Albacora Leste, 
Marlim Sul, Albacora e Caratinga) representam cerca de 95% do total arrecadado. 

   

Tabela 1 – Arrecadação de PE por campo 

 

                          

    Tabela 2 – Proporção de cada campo na PE 
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PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL POR CAMPO 

A Tabela 3 apresenta o comportamento da produção de petróleo e gás natural nos campos pagadores de PE 
nos últimos quatro trimestres, bem como a variação percentual relativa ao último trimestre. 

Foram registrados importantes incrementos na produção pagadora de PE dos campos de Carapeba, Leste do 
Urucu, Pampo, Roncador e Peroá. Por sua vez, os campos de Albacora, Albacora Leste, Caratinga, Marimbá, 
Marlim Sul, Rio Urucu, Jubarte e Golfinho apresentaram decréscimos de produção ao longo do 2º trimestre de 
2008, impactando significativamente para que fosse apurado um aumento de apenas 3,2% na produção 
pagadora de PE em relação ao trimestre anterior. 

 

Tabela 3 – Produção dos campos pagadores de PE 
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PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA DO PETRÓLEO 

A Tabela 4 apresenta os preços médios de referência do petróleo de cada campo nos últimos quatro trimestres. 
O aumento nos preços médios de referência foi influenciado pelo elevado aumento na cotação do preço do 
Brent no mercado internacional, conforme apresentado anteriormente.  

     

Tabela 4 – Preço Médio de Referência do Petróleo 

ALÍQUOTA EFETIVA 

A  Tabela 5 apresenta as alíquotas efetivas de cada campo nos últimos quatro trimestres, enquanto os Gráfico 
1 e 2, nas páginas seguintes, mostram a curva “alíquota efetiva x produção” e as respectivas posições dos 
campos nessa curva.  

                         

 Tabela 5 – Alíquota efetiva para cálculo da PE (em %) 
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Gráfico 1 – Alíquota Efetiva x Produção (campos com 4 ou mais anos de produção) 
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Gráfico 2 – Alíquota Efetiva x Produção (campos com 3 anos de produção) 
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PERCENTUAL DE CONFRONTAÇÃO DOS CAMPOS LOCALIZADOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL 

A Tabela 6 mostra os percentuais de confrontação dos Municípios com todos os campos que atualmente 
pertencem ao rol de pagadores de participação especial. 

                         

Tabela 6 – Percentual de Confrontação dos campos localizados na plataforma continental (em %) 
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DISTRIBUIÇÃO DA PE 

O artigo 50 da Lei do Petróleo estabelece que os recursos da participação especial devem ser distribuídos na 
seguinte proporção: 40% ao Ministério de Minas e Energia, 10% ao Ministério do Meio Ambiente, 40% aos 
estados e 10% aos municípios. 

No 2º Trimestre de 2008, 6 estados e 29 municípios receberam PE. 

A Tabela 7 apresenta a distribuição da participação especial entre os beneficiários nos últimos quatro trimestres 
e a variação com relação ao último trimestre.  

 

Tabela 7 – Distribuição da PE entre Municípios, Estados e União 
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ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL POR CAMPO 

A seguir, serão apresentadas análises dos campos que pagaram participação especial no 2
o
 trimestre de 2008, 

englobando itens como a produção total, preço médio de referência, receita bruta, gastos dedutíveis, receita 
líquida, alíquota efetiva e participação especial recolhida. 

O Preço Médio de Referência adotado na formação da Receita Bruta possui caráter meramente ilustrativo, já 
que representa uma média aritmética dos valores mensais de referência utilizados na apuração da PE. 

A rubrica Gastos Dedutíveis é um conjunto de todos os itens que são passíveis de dedução da receita bruta 
para a obtenção da receita líquida, abrangendo Participações Governamentais e de Terceiros, Gastos na 
Produção, Investimentos na Fase de Exploração, Investimentos na Fase de Produção, Provisão de Gastos com 
Abandono e Outros Gastos, conforme o previsto na Portaria n

o
 58/2001 que aprova o Regulamento Técnico a 

ser utilizado na elaboração do Demonstrativo de Apuração da Participação Especial a que se refere o art. 25 do 
Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998.  

Trata-se portanto, de um valor agregado que pode ser quantificado através das variáveis conhecidas: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GGaassttooss  DDeedduuttíívveeiiss  ==  RReecceeiittaa  BBrruuttaa  ––  ((PPEE  ÷÷÷÷÷÷÷÷  aallííqquuoottaa  eeffeettiivvaa))  
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ALBACORA 

O campo de Albacora propiciou uma arrecadação de R$ 128.958.101,98 de participação especial do 2
o
 

trimestre de 2008, o que representou um acréscimo de 3,5% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o principal fator para a configuração deste panorama foi o aumento do Preço 
Médio de Referência do Petróleo, sendo atenuado em parte pela queda na produção pagadora de PE 
juntamente com o aumento na rubrica Gastos Dedutíveis.  

                       

                     **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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ALBACORA LESTE 

O campo de Albacora Leste propiciou uma arrecadação de R$ 265.527.932,74 de participação especial do 2
o
 

trimestre de 2008, o que representou um acréscimo de 5,2% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o principal fator para a configuração deste panorama foi o aumento do Preço 
Médio de Referência do Petróleo, sendo atenuado em parte pela queda na produção pagadora de PE 
juntamente com o aumento na rubrica Gastos Dedutíveis. 

                                                    

**  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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BARRACUDA 

O campo de Barracuda arrecadou um total de R$ 311.945.376,02 com participação especial no 2º Trimestre de 
2008, o que representou um acréscimo de 15,9% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator fundamental para este aumento foi a elevação de 14,4% do Preço Médio 
de Referência do Petróleo. 

                     

      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CANTO DO AMARO 

O campo de Canto do Amaro arrecadou R$ 13.814.493,78 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, 
o que representou um aumento de 12,3% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o principal fator para a configuração deste panorama foi o aumento do Preço 
Médio de Referência do Petróleo, sendo atenuado em parte pela queda na produção pagadora de PE 
juntamente com o aumento na rubrica Gastos Dedutíveis. 

                    

                                **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CARAPEBA 

O campo de Carapeba arrecadou R$ 2.047.434,74 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um relevante acréscimo de 1.249,8% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, este panorama configurou-se pelo aumento conjunto da Produção Pagadora de 
PE e do Preço Médio de Referência do Petróleo. 

                    

                                          **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CARATINGA 

O campo de Caratinga arrecadou R$ 71.924.567,54 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 7,9% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, os fatores determinantes deste panorama foram a queda na produção pagadora 
de PE juntamente com o aumento na rubrica Gastos Dedutíveis.  

                    

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CARMÓPOLIS 

O campo de Carmópolis arrecadou R$ 9.784.454,98 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um acréscimo de 20,4% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável por este incremento foi o aumento no Preço Médio de 
Referência do Petróleo.  

                    

        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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CHERNE 

O campo de Cherne arrecadou R$ 1.791.857,24 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 16,3% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável foi a queda da Produção Pagadora de PE juntamente com o 
aumento na rubrica Gastos Dedutíveis.  

                     

        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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ESPADARTE 

O campo de Espadarte arrecadou R$ 64.910.400,64 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um acréscimo de 25,7% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o aumento na Produção Pagadora de PE combinado com o aumento no Preço 
Médio de Referência do Petróleo, foram os principais responsáveis por este incremento. 

                     

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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GOLFINHO 

O campo de Golfinho entrou no rol dos campos pagadores de participação especial na apuração referente ao 2º 
Trimestre de 2008, arrecadando um montante de R$ 6.693.431,10. 

Como mostra a tabela abaixo, o aumento significativo no Preço Médio de Referência do Petróleo (20,4%) foi 
fator motivante deste panorama. 

                       

                                            **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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JUBARTE 

O campo de Jubarte arrecadou R$ 16.457.338,00 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 4,0% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável por esta queda na arrecadação foi a queda na Produção 
Pagadora de PE, atenuada em parte pelo aumento do Preço Médio de Referência do Petróleo.  

                     

                                        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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LESTE DO URUCU 

O campo de Leste do Urucu arrecadou R$ 16.916.172,68 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o 
que representou um acréscimo de 52,7% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, os aumentos combinados no Preço Médio de Referência do Petróleo e na 
Produção Pagadora de PE foram as principais causas deste panorama.  

                   

                                        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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MARIMBÁ 

O campo de Marimbá arrecadou R$ 7.396.829,30 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou uma queda de 30,1% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, a queda na Produção Pagadora de PE combinado com o aumento na rubrica 
Gastos Dedutíveis foram as causas deste decréscimo na arrecadação.  

                  

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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MARLIM 

O campo de Marlim arrecadou R$ 1.393.244.520,18 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um aumento de 29,7% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, os aumentos do Preço Médio de Referência do Petróleo e da Produção 
Pagadora de PE foram as principais causas deste incremento na arrecadação. 

                      

       **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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MARLIM SUL 

O campo de Marlim Sul arrecadou R$ 187.149.513,34 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 13,1% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fato gerador deste decréscimo foi a queda na Produção Pagadora de PE. 

                       

                                              **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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MIRANGA 

O campo de Miranga arrecadou R$ 819.556,00 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um acréscimo de 16,6% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fato gerador deste acréscimo foi o aumento no Preço Médio de Referência do 
Petróleo. 

                      

                                        **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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NAMORADO 

O campo de Namorado arrecadou R$ 1.224.135,40 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um aumento de 99,2% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fato gerador deste acréscimo foram os aumentos na Produção Pagadora de PE 
e no Preço Médio de Referência do Petróleo. 

                      

                                       **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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PAMPO 

O campo de Pampo arrecadou R$ 1.281.228,68 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou seu retorno ao rol dos campos pagadores desta participação governamental. 

Como mostra a tabela abaixo, o fato gerador deste acréscimo foram os aumentos na Produção Pagadora de PE 
e no Preço Médio de Referência do Petróleo. 

                         

         **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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PEROÁ 

O campo de Peroá entrou no rol dos campos pagadores de participação especial na apuração referente ao 2º 
Trimestre de 2008, arrecadando um montante de R$ 5.166.090,04. 

Como mostra a tabela abaixo, os aumentos significativos no Preço Médio de Referência do Petróleo (26,3%) e 
na Produção Pagadora de PE (41,3%) foram os fatores motivantes deste panorama. 

                    

RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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RIO URUCU 

O campo de Rio Urucu arrecadou R$ 5.114.931,60 com participação especial no 2º Trimestre de 2008, o que 
representou um decréscimo de 37,9% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, o fator responsável por esta queda na arrecadação foi a queda na Produção 
Pagadora de PE, atenuada em parte pelo aumento do Preço Médio de Referência do Petróleo.   

                      

      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 
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RONCADOR 

O campo de Roncador arrecadou um total de R$ 784.256.448,76 com participação especial no 2º Trimestre de 
2008, o que representou um substancial aumento de 127,2% com relação à arrecadação do trimestre anterior. 

Como mostra a tabela abaixo, este panorama se configurou através da combinação de aumento na Produção 
Pagadora de PE juntamente com o aumento no Preço Médio de Referência do Petróleo. 

                     

                                      **  RReepprreesseennttaa  aa  mmééddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddooss  vvaalloorreess  mmeennssaaiiss  ddee  rreeffeerrêênncciiaa  uuttiilliizzaaddooss  nnaa  aappuurraaççããoo  ddaa  PPEE. 

 

 


